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تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم
ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه
وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
تدريب المتعلم على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك
والفضائل.
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة
اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
تزويد المتعلم بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف
الموضوعات.
تعريفه المتعلم بنعم الله عليه في نفسه ،وفي بيئته
االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع
نفسه وبيئته.
تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية
تقدير العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من
الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به،
وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
توليد الرغبة للمتعلم لديه في االزدياد من العلم النافع
والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات
فراغه.
إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

 .1استيعاب المفاهيم األساسية في الحساب مثل مفهوم المجموعة
والعدد والنظم العددية المختلفة واألعداد الصحيحة واألعداد
العشرية والكسور والنسبة والتناسب.
 .2التعرف على األشكال الهندسية البسيطة مثل المربع والمثل
والدائرة ومتوازي األضالع والمكعب والمعين ومتوازي
المستطيالت واإللمام بخواص كل منها.
 .3فهم البنية الرياضية للحساب واإللمام بمكوناتها بمعنى أن الحساب
يتكون من مجموعة من األعداد ومن عمليتين أساسيتين (الجمع
والضرب) معرفتين على هذه المجموعة من األعداد ولهاتين
العمليتين خواصا ً معينة أما (الطرح والقسمة) فعمليتان عكسيتان
للجمع والضرب على الترتيب.
 .4اكتساب المهارات التالية:
 قراءة األعداد وكتابتها إلى تسع خانات على األقل. إجراء عمليات الضرب والطرح والجمع والقسمة في مجال األعدادالصحيحة والعشرية والكسور.
 إجراء العمليات الخاصة كحساب النسبة والتناسب والنسبة المئوية. استخدام أدوات القياس والتحويل من وحدات قياس إلى وحداتقياس أخرى.
 استخدام األدوات الهندسية واكتساب الدقة في رسم األشكالالهندسية.
 التعبير بالرموز. التمثيل البياني للمعلومات اإلحصائية البسيطة عن طريق األعمدةوالقطاعات الدائرية

 .1إتاحة الفرصة أمام المتعلم كـي يـمارس طـرق الـتفكـيـر
السـليـم.
 .2مسـاعـدة المتعلم على اكتـسـاب المـهارة في حـل
المـشـكالت.
 .3مسـاعـدة المتعلم على الـتعـرف على دور الريـاضيـات في
التـطـور الحـضاري واإلنـسـاني.
 .4مسـاعـدة المتعلم على اكـتسـاب الـمهـارة في اسـتيـعاب
مـا يدرس من ريـاضيـات.
 .5مسـاعـدة المتعلم على االعـتمـاد على نـفـسـه في تحـصيـل
الريـاضيـات و الـقـدرة على الـتعبيـر عـن الـعـالقـات
الريـاضيـة بدقـة.
 .6مسـاعـدة المتعلم على تـكـويـن وتنميـة بـعـض
االتجـاهـات الـسـليـمة مـثل :الـتعاون والدقة و احـترام
الـغيـر وتـقـبل الـنقـد الـبناء.
 .7اسـتيـعـاب الـمفـاهيـم األسـاسـية في الـحـسـاب مـثـل:
مـفهـوم الـعــدد والـفـئـة والـصـفـر.

معلومات عن المعلم/ة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي يدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلم
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بسم الله الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم تحاضي رواوراق عمل وعروض
بوربوينت وحل اسئلة لكل ما يخص المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي-مقررات ) وكذلك تعليم الكبيرات ومجتمع بال
امية و أيضا جميع ما يخص رياض االطفال
اكثر من طريقة للتحضير بالطرق الحديثة مع شرح فيديو و اثراءات عين لكل
الدروس
نسألكم بالله العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال
بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظا ً لحقوقنا في
التحضير.
 ال نحل لكم بيع هذا التحضير وكل محتوياته.
 ال نحل لكم االستفادة من هذا التحضير إذا لم تدفع ثمنه.
 ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا التحضير وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.

 ُ
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س
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للشراء الكترونيآ علي الرابط
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1555117125

مؤسسة التحاضْر الحديثة للخدمات التعلْمْة

تلفون المكتب 2775755500 /

مؤسسة التحاضير الحديثةWWW.MTA.SA

ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﻤﺎدة

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻷول اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻷول

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

1

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
راﺟﻊ ﺧﺒﺮات اﻟﻄﻼب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.

اﻟﺪروس اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
اﺳﻢ اﻟﺪرس

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪرس

اﻟﻤﺎدة

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﻓﻖ ﺧﺎﺻﻴﺔ
واﺣﺪة

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻷول
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول-اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت-اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ-اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﻓﻖ ﺧﺎﺻﻴﺔ واﺣﺪة

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻤﻂ أو أﻧﺸﺎء ﻧﻤﻂ وﻓﻖ اﻟﻠﻮن أو اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ أو ...

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﻓﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺧﺎﺻﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻷول
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول-اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت-اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ-اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﻓﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻤﻂ أو أﻧﺸﺎء ﻧﻤﻂ وﻓﻖ اﻟﻠﻮن و اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ و....

اﻟﻬﺪف اﻷول اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ ﻦ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣ ﻦ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ :اﻹﺣﺎﻃﺔ واﻟﺘﻠﻮﻳﻦ وﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺸﻲء اﻷﺻﻐﺮ أ و اﻷﻛﺒﺮ
1

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻛﻲ ﻳﻔﻜﺮ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ،ﺛﻢ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻤﺎ ،ﺛﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺷ ﺮ ح اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻗ ﺒ ﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷدوار ﺑ ﻴ ﻦ اﻟﻄﻼب.
ﻃ ﺮ ح ﺳﺆاﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪرس أ و ﻣﺸﻜﻠﺔ ذات ﻧ ﻬ ﺎ ﻳ ﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ) ﻣﺎذا ﺗﺸﺎﻫﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺼﻮرة ،ﻛﻢ
ﻋﺪد  ، . . .ﻣﺎذا ﻟ ﻮ ﻛ ﺎ ن . ( . . .
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣ ﻦ ﺧ ﻼ ل ﻣ ﻼ ﺣ ﻈ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻬﺪف.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻓ ﻲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ.
ت ﻋﺎلٍ .
ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﺣﺪ زﻣﻼﺋﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺼﻮ ٍ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻟﻸﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ.

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻌﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﻄﻊ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ
وﺟﻪ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﺣﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ،واﻷﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻬﻢ
ﺑﻬﺪف ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ) ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أو إﺛﺮاء( ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى.
أﻃﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب اﻟﻌﺒﺎرة أو ﺧﻄﺌﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﻮاب واﻟﺨﻄﺄ.

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﻫﻞ اﻟﻌﺒﺎرة اﻵﺗﻴﺔ ﺻﺎﺋﺒﺔ أم ﺧﺎﻃﺌﺔ :
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

اﻟﺸﻜﻞ اﻵﺗﻲ أﺣﻄﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ  ،و وﺿﻌﻨﺎ ﻋﻼﻣﺔ × ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺮة .

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

اﺧﺘﺮ اﻷﺷﻴﺎء ذات اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ :

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

اﺧﺘﺮ اﻟﺤﻴﻮان اﻷﺻﻐﺮ :

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
أﻃﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ  ،ﺛﻢ وﺟﻬﻬﻢ ﻻﺧﺘﻴﺎراﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﺷﻜﺎل ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ:
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﺻﻮرة اﻟﻠﻮح اﻟﺜﻼﺛﺔ

زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 10
اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﻫﻞ اﻟﻌﺒﺎرة اﻵﺗﻴﺔ ﺻﺎﺋﺒﺔ أم ﺧﺎﻃﺌﺔ :
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

اﻟﺸﻜﻞ اﻵﺗﻲ أﺣﻄﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ  ،و وﺿﻌﻨﺎ ﻋﻼﻣﺔ × ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺮة .

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﺷﺠﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﺸﺎط )ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻼﺑﺲ اﻟﻐﺴﻴﻞ ( ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة أﺳﺮﺗﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺰل.

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺷﺨﺺ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻬﺎرات ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ وﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺸﻔﻬﻲ.
أﻃﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب أن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺷﻴﺎء وﻓﻘﻬﺎ ) ﺳﻠﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ
ﺑﺎﻷﻗﻼم اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ أو ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ أو  ،( ..ﻧﺎﻗﺸﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.

اﻟﻤﺼﺎدر
ﻣُﺠﻤّﻊ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ وأدﻟﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

